Beste kapper,

We hebben net zoals jullie gemerkt dat er verschillende beroepsorganisaties als paddenstoelen uit de grond
schieten en dat zorgt voor verwarring. Dat begrijpen we volkomen. Daarom willen we jullie, zoals steeds,
voorzien van de nodige informatie.

Coiffure.org vzw is de enige erkende beroepsorganisatie en dat is te vinden in een ministerieel besluit (*). Wij
willen absoluut geen tijd investeren in een concurrentiestrijd noch in propaganda voeren. We willen de tijd
benutten door te doen waar we goed in zijn: ons inzetten voor alle aspecten van de hele sector en op die
manier de tevreden kappers blijven ondersteunen. Wat we echter wel kwijt willen over deze situatie, is dat
kappers bewust moeten kiezen bij welke beroepsorganisatie ze aansluiten. Informeer je goed alvorens je lid
wordt. Bekijk de website, ga na wie er achter de naam van de organisatie zit, bel gerust en stel vragen over de
organisatie en de werking ervan.

Het is duidelijk dat alle beroepsorganisaties één gemeenschappelijk doel hebben, de sector
vertegenwoordigen, maar met een verschillende aanpak. Naast het verdedigen van de sector zijn er nog veel
andere zaken die een beroepsorganisatie op zich zou moeten nemen. Wat doet ze om de toekomstige kappers
in het onderwijs te ondersteunen? Hoe zorgt ze ervoor dat studenten voldoen aan de noden van de
arbeidsmarkt? Wat doet ze om het werk werkbaar te houden? Wordt er ingezet op anti-discriminatie? Wat
voorziet ze inzake preventie in de sector? Organiseert ze netwerkmomenten om de kapperswereld samen te
brengen? Wat betekent de organisatie binnen Europa? Hoe ondersteunt ze levenslang leren? Wordt de sector
uitgedaagd door wedstrijden te organiseren? Hoe voorziet ze kappers van informatie: magazine, nieuwsbrief,
sociale media, mail…?

Kortom, wat doet de beroepsorganisatie buiten de verdediging van belangen tijdens de coronacrisis?

Met deze vragen in het achterhoofd, kan je op zoek gaan naar de beroepsorganisatie die bij jou past. Neem
alvast een kijkje op www.coiffure.org.

Met vriendelijke groeten,

Coiffure.org

(*) De bevestiging hiervan vind je op onze website.

